
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse alammeetme keskkonnasõbralik majandamine 

algkoolitus 

Talvine taimkate

Tiina Köster



MULDADE EROSIOON



Nõuetele vastavus

• Kohustuslikud majandamisnõuded (KM)

• Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused (HPK)
– Mulla kaitse erosiooni eest – Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina ja 

Misso vallas asuvast taotleja valduses olevast põllumajandusmaast peab 
vähemalt 30% olema talvise taimkatte all.

– Talviseks taimkatteks loetakse 1. novembrist kuni 31. märtsini 
põllumajandusmaal olevad põllumajanduskultuurid ja kõrretüü

– Üle 10% kaldega aladel tuleb erosiooni takistamiseks põllumajandusmaa 
harimisel kasutada sobivaid agrotehnilisi võtteid 

• Mulla harimine risti kallakuga

• Püsirohumaa rajamine

• Heintaimede kasvatamine

• Orgaaniliste väetiste kasutamine kooskõlas “Veeseaduse” �-ga 26

• Minimeeritud mullaharimine

• Kaitseribade rajamine küngaste nõlvadele või veekogude kallastele või muu 
mullaerosiooni takistav tegevus



Erosiooni liigid

• Vee-erosioon

• Tuule-erosioon

• Tehnogeenne erosioon



Tehnogeenne erosioon haritaval 
maal

• Mullaharimistööd võivad põhjustada 
tehnogeenset erosiooni, mis on eriti 
soodustatud kallakulistel aladel. Sügava 
künni korral muudetakse pealmine mullakiht 
kobedaks ja segatakse järgnevast horisondist 
pärineva vähemviljaka materjaliga. 
Järgnevatel libistamis- ja kultiveerimistöödel 
kantakse suur osa kobedast huumuskihist 
kühmude kõrgematelt osadelt nende 
nõlvadele ja kühmudevahelistesse 
lohkudesse. Järgneval aastal suurendatakse 
künnikihi kobedat osa jällegi sügavamate 
kihtide materjali arvel. Nii leiab aset rähasuse 
suurenemine (rähksetel muldadel), 
huumusesisalduse vähenemine ja neist 
tulenevalt omakorda oluline veevaru 
vähenemine, mis viib ka üldise 
mullaviljakuse ja saagi languseni 



Tuuleerosioon Eestis



Järgnevad tingimused suurendavad mulla 
vastuvõtlikkust tuuleerosioonile

• purustatud mullapinnaga alad tuulisel perioodil

• taimkatte vähendamine

• bioloogilise katte ja varise vähendamine

• mulla orgaanilise aine vähendamine – põhjustab 
agregaatide stabiilsuse vähenemist

• tuultele avatud, tõketeta, pehme mullapind



Tuuleerosiooni uuring testvaldade 
meetodil

• Tuuleerosiooni uurimiseks maakasutuse seisukohalt kasutati 
testvaldade meetodit, kus valiti välja 3 valda liivadel paiknevate 
põllumassiivide ja 3 valda turvastel olevate massiivide maakasutuse  
uurimiseks. Konkreetsed vallad valiti välja piirkondadest, kus oli 
liivalõimisega ja turbaalade osatähtsus üle 3 ha põllumajanduslike 
maade hulgas võimalikult suur. 

• Liiv- ja turvasmuldadel paiknevad üle 3 ha suurused haritavad maad ja 
rohumaad tuvastati ortofotode alusel. Kuna selle metoodikaga ei ole 
võimalik eristada lühiajalisi rohumaid, siis need leiti arvutuslikult 
kasutades PRIA põllumajanduslikult kasutatavate alade andmebaasi. 
Esmalt tehti põllumajandusliku maa kasutuse analüüs PRIA 2006 aasta 
maakasutuse andmete põhjal ning seejärel võrreldi reaalset 
maakasutust ortofotode baasil mullastikukaardi andmetega ning 
laiendati testvaldade tulemusi rannikuäärsetele maakondadele ja Peipsi 
ning Võrtsjärve ümbritsevale 5 km puhvertsoonile. 



Põllumajanduslikus kasutuses olevad liivmullad 
(>3ha); liivmullad rannikuäärsetes maakondades  ja 

Peipsi ning Võrtsjärve puhveraladel
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Põllumajanduslikus kasutuses olevad turvasmullad 
(>3ha) rannikuäärsetes maakondades  ja Peipsi ning 
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kogupindala 10 960 ha



Tuuleerosiooni uuringu tulemused

• väga erosiooniohtlikke 
muldi liivadel on 
Eestis hetkeseisuga 
18-19000 ha ja 
turvasmuldadel 3800-
3900 hektarit ehk 
kokku seega ca 22000 
hektarit 



Tuuleerosiooni mõju Eesti 
põllumuldadele

• Selline mõju ei ole nii oluline just mullakadude osas 
kuivõrd seetõttu, et muudab mullastikutingimused põllu 
piires väga ebaühtlaseks, ehk põllu ühes osas on 
huumushorisont tüse ja kõrge Corg sisaldusega, aga samas 
paarikümne meetri raadiuses on ala, kus orgaanilise 
süsiniku sisaldus on kordi madalam. Selline ebaühtlikkus 
raskendab põllumehel näiteks väetisnormide arvutamist, 
eeldatav saak on ebaühtlane ja põllu viletsamatel osadel 
taimestiku kasv on takistatud muude tingimustega, väetiste 
omastamine on vähendatud ja kuna on tegemist 
liivalõimisega, siis võib lisaks tekkida reostusoht – näiteks 
lämmastikväetiste kasutamisel. 



Vee-erosioon



Vee-erosiooni erinevad variandid



Erodeeritud muldade levik



Erodeeritud mullad mullakaardil
• Nõrgalt erodeeritud mullad (kallak 3-5 kraadi, 

huumusesisaldus 20 cm kihis, võrreldes erodeerimata 
põllumullaga üle ¾, mullad Ke, Koe, KIe, LPe, LkI-IIIe)

• Keskmiselt erodeeritud mullad (kallak 5-10 kraadi, 
huumusesisaldus 20 cm kihis, võrreldes erodeerimata 
põllumullaga üle ½ - ¾, mullad E2k, E2o, E2I)

• Tugevasti erodeeritud mullad (kallak üle 10 kraadi, 
huumusesisaldus 20 cm kihis, võrreldes erodeerimata 
põllumullaga üle ¼ - ½ mullad E3k, E3o, E3I)

• On veel eristatud erosiooniohtlikud mullad – on kaetud 
enamasti loodusliku taimkattega ja seetõttu erosioon väike 
või puudub (ohtlikkuse aste on märgitud mullaliigi järgi 
sulgudes näit. LP(3))



Erosioonialadel paiknevate muldade huumushorisondi 

tüseduse ja maapinna absoluutkõrguse muutumine

Maapinna absoluutkõrguse ja huumushorisondi tüseduse 

varieerumine Pikareinu 1 (60m) nõlval
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Maapinna absoluutkõrguse ja huumushorisondi tüseduse 

varieerumine Pikareinu 2 (90m) nõlval
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Maapinna absoluutkõrgused ja huumushorisondi tüseduse 

varieerumine Ilmjärve (100m) uurimisalal
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Muldade erosioon Lõuna-eesti 
kuplitel



Erodeeritud muldade levik haritaval 
maal

• Põllumajandusliku maakasutuse struktuuri uurimiseks erodeeritud 
muldadel kasutati testalade metoodikat. Uurimuse aluseks valiti kolm 
valda ehk testala (Valgjärve, Haanja ja Otepää), mille maad asuvad 
potentsiaalselt erosiooniohtlikus piirkonnas, kus esineb palju 
kallakulisi alasid. Esmalt tehti põllumajandusliku maa kasutuse 
analüüs PRIA 2005 aasta maakasutuse andmete põhjal ning seejärel 
võrreldi reaalset maakasutust ortofotode baasil mullastikukaardi 
andmetega ning laiendati testalade tulemusi kogu Eesti territooriumile. 

• Selleks, et välja tuua erodeeritud muldadel paiknevate alade 
maakasutuse struktuuri jagati maad järgmistesse klassidesse:

• 1) PRIA põllumassiivide registris olevad maad 
• 2) Põllukultuurid välja arvatud lühiajalised rohumaad
• 3) Lühiajalised rohumaad
• 4) Põllukultuurid kaasa arvatud lühiajalised rohumaad 



Erodeeritud muldade valdkonnad – Otepää ja Haanja



Testalade maakasutuse analüüs

• Testalade maakasutuse 
analüüsil selgus, et uuritud 
valdadest on suurim 
põllukultuuride osatähtsus (ilma 
lühiajaliste rohumaadeta) 
Valgjärvel, moodustades 46,3% 
kogu põllumajanduslikus 
kasutuses olevast maast.

• Rohumaade jaotus on uuritud 
valdades võrdlemisi erinev –
Valgjärvel on suur lühiajaliste 
rohumaade osatähtsus (70%), 
siis Haanjas on suur osa 

rohumaadest pikaajalised (76%)
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Erodeeritud mullad  põllumajandusmaal 
(Valgjärve näide)



Testalade uuringu tulemused

• erodeeritud muldade kasutamine põllukultuuride 
kasvatamiseks  Eestis on suhteliselt väike (7184 
ha) moodustades ainult 0,8% kogu 
põllumajanduslikus kasutuses olevast maast 
(ligikaudu 850 tuh. ha). 

• Probleem on aktuaalsem erodeeritud muldade 
valdkonnas – Otepää-Karula piirkonnas ja 
Haanjas, kus põllukultuuride kasvatamiseks 
kasutatakse kokku 3320 ha erodeeritud muldi 



Täpsustatud maakasutuse uuring
• Vee-erosiooni riskialade suurust on täpsustatud ja 

uuendatud 2008 aasta ortofotode ja PRIA maakasutuse 
alusel. Vastavalt mullakaardil eristatud erodeeritud 
muldadele tehti päringud selgitamaks välja maakasutus 
nendel konkreetsetel muldadel – ortofotodelt eristati 
rohumaade all olevad alad. Samuti võeti varasema 3 
testvalla asemel kasutusele kõik vallad, kus mullakaardil 
eristatud erodeeritud muldi esineb. Erodeeritud muldade 
kasutamist  haritava maana analüüsiti ka maakondade 
kaupa. 

• Vee-erosioonist haaratud mullad on koondunud Lõuna-
Eestisse hõlmates peamiselt nelja maakonda (Võru, Valga, 
Põlva ja Tartu). Enam haritavat maad erodeeritud muldadel 
on Põlva maakonnas (ca 54% ehk 4323 ha). 
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Põhilised põhjused erosiooniks haritavatel 

maadel on valed harimisvõtted



Tallamine ja ülekarjatamine võivad 
soodustada erosiooni



Erosiooni vähendavad tehnoloogiad

1. Künda tuleks risti nõlva kaldega – selline 
võte vähendab vee-erosiooni kuni 50%



2. Allakülvi kasutamine või ridade vahel kultuuride 

kasvatamine, et maapind oleks taimedega kaetud. 



3. Puude või põõsastega vaheribad suurematel 

põllumassiividel kaitsevad tuule-erosiooni eest



5. Kuna harimine soodustab tehnogeenset 

erosiooni (eriti kallakulistel aladel), siis 

oleks soovitav kasutada minimeeritud 

harimist või otsekülvi 



6. Mitmeaastaste kultuuride kasvatamine.

Põldheina lülitamine külvikorda on oluline 
erosioonitõkestaja – ühtlasi suurendatakse sellega 
orgaanilise aine sisaldust mullas ja suurendatakse 
mullaagregaatide vastupidavust ning parandatakse 
mulla veehoiuvõimet



Kokkuvõtteks erosioonist

• Erosioon eemaldab pealmist mullakihti, muldkatte osa, mis 
sisaldab peamise osa mulla orgaanilisest ainest, 
bioloogilisest aktiivsusest ning toitainetest, luues 
ebasoodsamad tingimused taimede kasvuks. See tähendab, 
et eemaldatakse kõige viljakam osa mullast ja seetõttu 
alaneb muldade viljakus 

• Erosioon lõhub mullastruktuuri, vabastades orgaanilise 
aine mullaagregaatidest, soodustades selle 
mineraliseerumist ja kadu. Degradeerunud mullastruktuur 
vähendab vee infiltratsiooni määra. Erosioon vähendab 
mullakihi tüsedust ja seega vähendab taimekasvuks 
vajalike toitainete hulka ning ühtlasi halveneb mulla vee-
ja õhurežiim



TOITAINETE LEOSTUMINE 
MULLAST



KSM põhitegevuse nõuded

• Nõudeid tuleb täita kogu toetusõiguslikul maal

• Vähemalt 30% igal kohustuseaastal põllu-, rühvel-
või köögiviljakultuuri ning aedmaasika 
kasvatamiseks kasutatavast maast, haljasväetisena 
kasutatavast rohumaast või maast mida hoitakse 
mustkesas, peab 1.novembriks olema toitainete 
leostumise vältimiseks põllumajanduskultuuriga 
kaetud (taimkatte all)



Skeem veebilansi kohta metsas (A. Rode järgi)



Toitainete kadu leostumise tõttu

• Leostumisele soodsad 
mullad – liiv- ja 
saviliivmullad e. kerged 
lõimised; turvasmullad 

• Raske lõimisega 
savimullad – vesi ei nõrgu 
kiiresti läbi mulla, samas 
on elemendid seotud 
savimineraalidega



Muldade veeläbilaskvus
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Rasked savilõimisega mullad



Pooride paiknemine mullas
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Mullapoorid on 
olulised nii õhu, 
vee kui 
taimetoitainete 
liikumiseks



Taimetoitainete liikumine mullas



Lämmastikuga mullas toimuvad protsessid (Kuldkepp, 1994)



Veekogude eutrofeerumine

• Loomulik veekogude 
vananemisprotsess

• Viimase 50 aastaga 
oluliselt kiirenenud 
inimtegevuse tõttu



Nitraadid põhjavees

• Aastal 2007 ei ületanud riikliku seire andmetel ükski 
seirepunktist võetud proov lubatud nitraatide piirnormi, 
mis on 50 mg/l

• PMK MAK järelhindamise aruande kohaselt oli KST 
ettevõtetes uuritud taimetoiteelementide kontsentratsioonid 
dreenivees mõnevõrra kõrgemad. 

• Nitraatide kontsentratsioon kõikus 1,7…98,2 mg/l, 
ammooniumiooni kontsentratsioon jäi vahemikku 
0,06…2,5 mg/l. 

• Kui 2004. aastal vastas veeseire raames kogutud dreenivesi 
Eesti Veeseaduse rakendusaktides sätestatud 
kvaliteedinõuetele, siis 2006. aasta sügisperioodil suurenes 
nitraatiooni kontsentratsioon tunduvalt ulatudes 98,2 mg/l.



Leostuvate toitainete kogused 
(kirjanduse andmed)

• N-ühendite leostumine optimaalselt 
väetatud taimkattega aladelt kuni 6 kg/ha 
aastas

• K leostumine liiv- ja saviliivmuldadel 
5…20 kg/ha aastas

• P leostumine väga väike



Järelhindamise seirearuanne
• Kahe seireperioodi kokkuvõttes selgus, et kõige väiksem oli lämmastiku 

leostumine MAHE tootmise rakendamisel. Lämmastikku leostus summaarselt 
7,7 kg/ha, mis on võrreldav ärakandega loodusmaastikelt. Madal leostumine 
võis tuleneda ka sellest, et aruandeaastatel ei kasutatud mahepõldudel 
orgaanilisi väetisi.

• KST toetusega seirepõldudel oli lämmastiku leostumine uuritud perioodil 
tunduvalt suurem ulatudes Läänemaa seirepõllul 18,7 ja Tartumaa 
seirepõldudel 7,0-12,5 kg/ha.

• Võrdluspõllult (vaid ÜPT toetust taotlenud põld) oli lämmastiku leostumine 
oluliselt suurem kui KST ja mahetoetusega põldudel ulatudes ainult ühe aasta 
jooksul 18,9 kg/ha ja seda vaatamata sellele, et väetiskoormus oli KST 
põldudel suurem kui võrdluspõllul. 

• Fosfori leostumine on PKT veeseire uuringute järgi madal ega sõltunud 
toetuse tüübist. Seireperioodi jooksul leostus fosforit 0,04…0,07 kg/ha.

• Kaaliumi leostumine oli suurem varakevadel enne ja sügisel peale 
vegetatsiooniperioodi ja ulatus päevas 0,8…55,7 g/ha. Kaaliumi summaarne 
leostumine seireperioodil ulatus 0,8…2,1 kg/ha.



Leostumist takistavad võtted

• Taliviljade kasvatamine 
• Allakülviga teraviljade kasvatamine
• Rohumaade (eriti pikaajaliste rohumaade) 

rajamine
• Minimeeritud harimine, otsekülv
• Multšide kasutamine
• Spetsiaalsed talveks külvatavad kultuurid
• Haljasväetiskultuuride kasvatamine
• Põhu ja orgaaniliste väetiste sissekünd



Tänan tähelepanu eest!


